
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA 

EDITAL Nº 28, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023
Processo Seletivo Simplificado para contratação de PROFESSOR SUBSTITUTO

PARECER

Apresenta-se parecer ao recurso ao Deferimento de inscrições do Processo 
Seletivo Simplificado para contratação de PROFESSOR SUBSTITUTO do EDITAL Nº 
28, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 solicitado por Dayane Valentina Brumatti.

Conforme Edital 28/2023 e a Resolução nº 41/2011-Cepe/Ufes, para realizar a
inscrição, no item 7.2  foram solicitados os seguintes documentos:

a) Formulação de inscrição declarando ciência do edital e da Resolução 41/2011 
Cepe/Ufes;

b) Cópia do documento de Identidade;
c) Curriculum vitae devidamente comprovado.

E o item 8.2 informa que as provas serão realizadas em duas etapas:
a) Prova de aptidão didática;
b) Análise do curriculum vitae.

Sendo assim, a Comissão de Seleção constatou que foram entregues apenas 
os itens 7.2a e 7.2b e não foi entregue o item 7.2c.

Para que o currículo vitae possa ser avaliado é necessário que ele esteja 
“devidamente comprovado” (conforme solicitado no item 7.2c), ou seja, que 
apresente documentos (ou suas cópias) para comprovar as informações nele 
fornecidas.

Já o item 8.4 informa que a análise do curriculum vitae será conduzida de 
acordo com os itens e as respectivas pontuações estabelecidas na tabela para este 
fim, constantes do Anexo IV da Resolução nº 41/2011-Cepe.

Ao preencher o formulário de inscrição e declarar ciência do conhecimento do 
Edital 28/2023 e da Resolução 41/2011 Cepe/Ufes, entende-se que observou o 
Anexo IV, no qual as pontuações são atribuídas de acordo com os documentos 
comprobatórios do curriculum vitae.

Sendo assim, a Comissão de Seleção mantêm o INDEFERIMENTO de inscrição 
da candidata.

Yuri Walter, Prof. Dr. Eng.
Presidente da Comissão de Seleção
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